ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
ČESKÉ VELENICE, DVORY N/L.,
KRABONOŠ, RAPŠACH A SUCHDOL N/L.
www.kostelyvitorazska.cz

BŘEZEN 3/2018 8. ročník
„Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Jan 20, 21
Milé farnice a milí farníci!
Prožíváme naplno postní období a pomalu se blížíme k velikonočním svátkům.
Postní doba nás vyzývá k hlubšímu nahlédnutí do našeho nitra, a protože často
slýchám o tom, jak je naše nitro ovlivňováno všemožnými zprávami, které dobrovolně
konzumujeme a kterým se sami vystavujeme, napsal jsem o tom článek. Doufám, že
Vám pomůže si uvědomit, že to, co čteme, co posloucháme, anebo co sledujeme
v televizi a na internetu, je plně v naší zodpovědnosti.
Rád bych Vás všechny pozval k prožití Velikonoc NA PLNO! Zúčastněte se celého
Tridua, všech krásných a duchovně hlubokých obřadů, které jsou nám dány jako dar
a poklad naší Církve. My jsme Církev, nechme se obdarovat Bohem a sami se staňme
darem pro druhé.
Přeji Vám všem požehnané završení postní doby a co nejniternější prožití
velikonočních dnů s jejich silnou, hlubokou a intenzivní symbolikou,
váš kněz
P. Tomáš Vyhnálek, omi


MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:
Mše svaté: Č. Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 17.00
- každý Pá v 9.00 – bohoslužba slova v Domově seniorů
Dvory n. L. – neděle 8.15, úterý 17.00
Rapšach – pátek 17.00
Suchdol n. L. – neděle 9.30, středa 17.00 – 7. 3. v kostele, další středy
v domácnostech, bude oznámeno v ohláškách

Změna zimního času na letní čas
Ze soboty 24. 3. na neděli 25. 3. začne letní čas (²  ³).


Od úterý 3. 4. budou mše sv. v týdnu od 18.00.

 Přehled obřadů
 Výzva:

na Velikonoce je na poslední stránce zpravodaje.

Na Velikonoční neděli 1. 4. přineste sáčky Postní akce

Společenství v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 17.45 jednou za 14
dní: Lectio divina - Kniha Sirachovec
Modlitby růžence
V neděli přede mší sv. a v tyto dny:
České Velenice - pondělí 16.00 modlitba růžence v kostele
Suchdol nad L. - pátek v 8.00 v kapli sv. Jana Nepomuckého

Nejen pro děti

Ježíš jim řekl: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Když
však zemře, může být užitečné – vyroste z něj nové obilí.“ Zakroužkuj, co všechno může
být ze zrna (z obilí, které z něj vyroste)?
Názvy vybraných věcí napiš v pořadí podle čísel do křížovky. V tučně označeném poli se ti
objeví tajenka.

BÁBOVKA
SUŠENKY
SLÁMA
PI ŠKOTY
HOUSKA
OZDOBA
ZRNÍ
MOUKA
PRECLÍ K
CLEBA
H

- půl hodiny před mší sv. ve všední den modlitba křížové cesty
POZVÁNKY DO SUCHDOLA NAD LUŽNICÍ
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
- pro děti, které se připravují na první svaté přijímání
- v sobotu 17. 3. od 9.00
KŘÍŽOVÁ CESTA KOLEM LUŽNICE
- na Velký pátek 30. 3. 2018, začátek v 10.00 u hřbitova
BÍLÁ SOBOTA
BDĚNÍ U BOŽÍHO HROBU - od 13.00 do 17.00, VELIKONOČNÍ VIGILIE – 20.00


POZVÁNKY DO ČESKÝCH VELENIC
KŘÍŽOVÁ CESTA BEZ HRANIC
- pátek 16. 3. 2018 – začátek 18.30 od kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně v Gmündu do kostela sv. Anežky České
- Na závěr agapé. Za špatného počasí bude křížová cesta v kostele
Nejsvětějšího srdce v Gmündu. Nezapomeňte na Váš cestovní pas či občanský průkaz!
KŘÍŽOVÁ CESTA V KOSTELE
- na Velký pátek v 18. 15


 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v březnu narozeniny, jmeniny či významné
výročí, vyprošujeme hodně radosti, pokoje, naděje, lásky a Božího požehnání. 


Hospodaření
Sbírky na opravy a provoz farností:
Č. Velenice - 2.420,- Kč
Dvory n/L - 1.477,- Kč
Suchdol n/L - 4.006,- Kč
Příští sbírka na opravy a provoz farností bude v neděli 18. 2. 2018
Sbírky na Svatopetrský haléř:
Č. Velenice - 851,- Kč
Dvory n/L - 1.184,- Kč
Suchdol n/L - 1.547,- Kč

Obojí použito z www.kanan.cz (katecheze na neděli).


Pozvánky mimo naše farnosti
České Budějovice:
So 10. 3. – Postní rekolekce 10. 3. 2018 v klášteře Obětování Panny Marie na Piaristickém
náměstí v Českých Budějovicích. Vede otec Tomas van Zavrel. Práci
s Biblí představí Hanka Kalná a Lenka Vencová. Postní koncert v 15.30 také tam.
So 24. 3. - Diecézní setkání mládeže: Těsit se můžete například na oba naše biskupy
a Jiřího Stracha. Salesiánský kostel sv. Vojtecha, Čtyri Dvory od 9:00 - 16:00. Program již
v pátek 23. 3. v komunitním centru Máj. Více infromací na www.dcm.bcb.cz.
ENTER camp & junior
Nebojíš se vstoupit? Chceš zažít společenství, modlitbu, chvály, přátelství, sport
a mnoho dalšího? Tak se neváhej přihlásit na ENTERjunior (22. 7. - 28. 7. 2018),
ENTERcamp (30. 7. - 5. 8. 2018). Přihlašování bude spuštěno od 1. 3. 2018. Bude probíhat
v Centru života a mládeže Ktiš.
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na duben 2018 je ve středu 21. 3. 2018. Budeme rádi, když zašlete své
podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje.

FAKE NEWS
V prostředí stále rychlejší komunikace a uvnitř digitálního systému jsme dnes svědky
fenoménu falešných zpráv, tak zvaných fake news. Tímto pojmenováním se označují
nepodložené informace, založené na neexistujících nebo překroucených údajích, jejichž
záměrem je oklamat a dokonce zmanipulovat čtenáře. Tento fenomén nás vede k zamyšlení
nad jejich původem a nad skutečností, že těmto falešným zprávám důvěřují i vzdělaní lidé,
kteří je šíří dál.
V první řadě je potřeba si uvědomit, že se změnil způsob, kterým přijímáme informace. Tato
změna je srovnatelná s vynálezem knihtisku v polovině 15. století, jehož důsledky proměnily
celou tehdejší společnost.
S rozvojem přístupnosti internetu se k nám dostává nepřeberné množství informací. My
přijímáme všechno a jak jsme přehlceni, tak si vybíráme na základě sympatií, a ne na základě
kritického rozumu. A to je klíčové pro šíření falešných informací, které nepůsobí na náš rozum,
ale na naše city. Fake news jsou atraktivní, při jejich četbě se tak trochu bojíme, ale zároveň
nás přitahují, protože působí věrohodně. A to je hlavní důvod, proč se tak šíří, narozdíl od fakt.
Fakta, založená na pravdě, jsou nudná a nevzrušivá, lži jsou lákavé a přitažlivé. To je také
důvod, proč se faktické uvedení na pravou míru nějaké falešné zprávy nerozšíří tak dalece,
jako samotná fake news.
V této době zmatku, rychlé změny a vzrůstající nepokoje (např. vzestup asijských mocností,
jako je Čína a Indie, islámský terorismus, ekonomická nestabilita a krize uprchlíků), se lidé
obracejí k informacím a dostanou je tam, kde mohou. Tento požadavek, společně s vakuem
vytvořeným nedůvěrou k tradičním informačním zdrojům, otevřel dveře přílivu nových zdrojů,
zejména na internetu.
Zprávy mohou lidi přitahovat, protože reagují na jejich přání a touhy. Za těchto okolností
mohou být zprávy přijímány vírou bez velkého důkazu a bez rozsáhlého ověření. Kdokoliv chce
být úspěšný v šíření propagandy, potřebuje k tomu dvě základní emoce – strach a hněv. Kdo
má totiž strach, začíná hledat informace, kde se dá. Strach aktivuje potřebu jistoty. Když je
aktivována potřeba jistoty, lidé jsou přitahováni k zjednodušujícím zprávám, které jim ji
mohou přinést (např. Přistěhovalci jsou odpovědní za všechny společenské neduhy, že jsme
dobří a jiní jsou zlí). Takže falešné zprávy vyjadřující jednoduchou jistotu jsou
pravděpodobnější, že budou věřeny a přijaty bez větší kontroly. Rádi totiž slyšíme věci, které
potvrzují, co si myslíme a co cítíme a co již věříme. To nám dává pocit, že dostáváme
informace, které jsou v souladu s tím, co již věříme, nebo co chceme slyšet.
Na dezinformaci je dramatické to, že druhého diskredituje, zobrazuje ho jako nepřítele a vede
k démonizaci, která může podněcovat konflikty. Falešné zprávy tak odhalují přítomnost
netolerantních a přecitlivělých postojů a jediným výsledkem je hrozba šíření arogance
a nenávisti. Právě k tomu v konečném důsledku vede nepravda.
Cílem dezinformační kampaně je, aby lidé už nevěřili vůbec ničemu. To podlamuje schopnost
lidí spolupracovat, zatlačuje je to do jejich soukromých ulit, tak jako to bylo za komunizmu,
kdy lidé nevěřili nikomu, jen svým nejbližším. Tato strategie není v ničem nová, ale zakládá se
na nadčasovém umění války, které bylo písemně popsáno již ve staré Číně před dvěma a půl
ticíci let. Ukazuje, že nejlepší způsob, jak podlomit schopnost obrany protivníka, je podlomit
důvěru jeho lidu ve svého vůdce a podlomit schopnost jeho lidu spolupracovat mezi sebou
navzájem. Společnost, která se mezi sebou pere navzájem, je ideálně manipulovatelná.
Nejčastěji zmiňovaným státem používající tuto taktiku je Rusko, ale rozhodně není
osamocené. Ve své době tuto strategii hojně využíval i tzv. Islámský stát, který zaplavoval
internet falešnými zprávami cílícími na muslimy. Nejmocnějším nástrojem pro šíření fake news

je Facebook, k němuž se každý měsíc přihlašuje 1,8 miliardy lidí. V dnešní době je to největší
hnací motor provozu zpravodajských webových stránek ve světě.
Falešné zprávy se nevyhýbají ani křesťanům, mezi nimiž je velmi úspěšná kampaň o prohnilém
západu, která popírá vše dobré a pozitivní kolem nás.
Jak se tedy bránit? V první řadě si musíme uvědomit, že žádná dezinformace není neškodná;
naopak, důvěra v to, co je falešné, přináší zhoubné důsledky. I jemné překroucení pravdy
může mít nebezpečný dopad. Stáváme se obětí zla, které jde od jedné nepravdy k druhé, aby
nás okradlo o svobodu srdce.
Nejradikálnějším lékem na virus nepravdivosti je nechat se očistit pravdou. „Pravda vás
osvobodí“, napsal evangelista Jan. Osvobození se od nepravdivosti a hledání vztahu: ani jedno
nemůže chybět, aby naše slova a naše činy byly pravdivé, autentické a věrohodné. Abychom
rozlišili pravdu, je třeba zhodnotit, co vede ke sdílení a šíření dobra, a co naopak směřuje
k izolaci, k rozdělení a kontrapozici. Biblická moudrost praví, že strom poznáme po ovoci.
Podívejme se proto na ovoce zpráv, které dobrovolně přijímáme. Vzbuzují v nás rozdělení,
zlobu a strach, anebo lásku, porozumění a milosrdenství? Těm prvním se vyhýbejme a ty
druhé kolem sebe šiřme. Protože jenom tak budeme moci šířit Boží království zde na zemi,
když se budeme zlu aktivně bránit a dobro aktivně podporovat.
O. Tomáš


Hra pro celou rodinu
Ježíš vjel na oslíkovi do Jeruzaléma. My na tuto událost každý rok vzpomínáme na Květnou
neděli.
Pokuste se společně nakreslit oslíka. Nastřihejte lístečky s jednotlivými částmi těla oslíka.
Lístečky složte a zamíchejte. Pak vezměte papír a jednu tužku a posaďte se kolem papíru.
Postupně tahejte jednotlivé lístečky. Ten, kdo si lísteček vytáhne, musí danou část těla
namalovat na papír. Cílem samozřejmě není namalovat umělecké dílo, ale společně se zasmát.
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